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  چکیده

منطقی بیان کرده از همان مالصدرا در بسیاری از مباحثی که دربارۀ تصدیق 

دانان پیشین استفاده کرده است؛ این در حالی است که دو اصطالحات و اسلوب منطق

تصور و «کنند تا او مسألۀ اقتضا می» اتحاد علم، عالم و معلوم«و » اصالت وجود«نظریۀ 

این . را در یک دستگاه فلسفی متفاوت با نظام فلسفی جمهور حکما ارائه کند» تصدیق

قاله با توجه به نظریۀ اصالت وجود و با استفاده از روش تحلیل متنی، دیدگاه م

صدرالمتألهین را در تبیین حقیقت تصدیق منطقی بازخوانی کرده و رویکرد او را در 

در این راستا، این نتیجه . دانان پیشین تحلیل نموده استمواجهه با دیدگاه منطق

ا با دو رویکرد متفاوت و در دو سطح مطرح کرده دست آمد که مالصدرا دیدگاه خود ر  به

و رویکرد دیگر بر ) رویکرد ماهوی(یک رویکرد بر اساس مبانی جمهور حکما : است

). رویکرد وجودی(اساس نظریۀ اصالت وجود و مطابق با مبانی فلسفی خاص او 

همچنین این مطلب حاصل شد که دیدگاه مالصدر دربارۀ حقیقت تصدیق منطقی، 

 در رویکرد همان 
ً
دیدگاه فارابی است با تأکید بر این نکته که چنین دیدگاهی صرفا

های اصالت وجود، تشکیک وجود، حرکت جوهری وجودی مالصدرا و به پشتوانۀ نظریه

  .و اتحاد علم، عالم و معلوم قابل تبیین است
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  مقدمه

دانان برانگیزترین مباحث در میان منطقبه تصور و تصدیق یکی از بحثتقسیم علم 

هاالشارات و التنبیهات در کتاب سیناابنبر اساس این تقسیم، . مسلمان است
ُ
-، ساختار ن

بر پایۀ این تقسیم، تصور و . بخشی علم منطق را به ساختار دوبخشی متحول کرده است

 متفاوت اند که طریقۀ اکتستصدیق دو گونه علم
ً
اب هر یک از شیوۀ اکتساب دیگری کامال

است و هر کدام در پیمودن سیر فکری از معلوم به سوی مجهول، قواعد منطقی خاص 

دانان مسلمان بر اساس نگاه منطق .]۱٠-۹، ص۳؛ ٤۱- ٤٠، ص۱[ کنندخود را طلب می

تبیین ماهوی به واقعیت علم این تقسیم را مطرح کرده و حقیقت تصور و تصدیق را 

با توجه به طرح نظریۀ اصالت وجود از سوی مالصدرا و تأثیرات این اصل بر . اندنموده

رود که تقسیم علم به تصور و تصدیق و تبیین حقیقت آنها در فلسفۀ مسألۀ علم، انتظار می

با توجه به این نکته، الزم است تا مباحث مالصدرا دربارۀ . مالصدرا با تغییراتی مواجه شود

ۀ تصور و تصدیق با در نظر گرفتن نظریۀ اصالت وجود بازخوانی شود و نقش این مسأل

دیدگاه مالصدرا . اصل بنیادین در تحلیل نهایی مالصدرا از تصور و تصدیق مشخص گردد

تصور و «دربارۀ تصدیق منطقی در چند مقالۀ علمی مطرح شده است از جمله مقالۀ 

 قتیحق«عسکری سلیمانی امیری و مقالۀ نوشتۀ » تصدیق از دیدگاه صدرالمتألهین

علی و نوشتۀ داوود مرادی و مجید قربان» اشراق و مالصدرا خیش دگاهیاز د قیتصد

نوشتۀ » و مالصدرا یراز نیاشراق، فخرالد خیاز نظر ش قیتصد قتیحق«همچنین مقالۀ 

نوشتۀ مهدی حائری یزدی نیز با  آگاهی و گواهیکتاب . یریام یموسو هیانس  دهیس

یوپ المیر نیز در . رویکردی انتقادی دیدگاه مالصدرا دربارۀ تصدیق را تبیین کرده است

 Conception and Belief«مالصدرا با نام  تصور و تصدیقمقدمۀ ترجمۀ انگلیسی رسالۀ 

in Sadr al-Din Shirazi« یک هیچ. ستمطالبی را در تبیین دیدگاه مالصدرا بیان کرده ا

های انجام شده دیدگاه صدرالمتألهین را دربارۀ تصور و تصدیق بر اساس رویکرد از پژوهش

رو الزم است تا پژوهشی مستقل ایناصالت وجودی او در مسألۀ علم تحلیل نکرده است؛ از

مقالۀ حاضر در صدد است تا با توجه به نظریۀ اصالت وجود، . این موضوع را بررسی کند

مالصدرا دربارۀ تصور و تصدیق را بازخوانی کند و ضمن تحلیل رویکرد او در  دیدگاه

دانان پیشین، نقش نظریۀ اصالت وجود را در دیدگاه نهایی مواجهه با دیدگاه منطق

البته مسألۀ تصور و تصدیق وجوه مختلفی دارد که تبیین دیدگاه . مالصدرا مشخص نماید

رو، مقالۀ حاضر به بررسی دیدگاه گنجد؛ از اینله نمیمالصدرا دربارۀ همۀ آنها در یک مقا

» تبیین حقیقت تصدیق«ترین این وجوه یعنی ترین و پرچالشمالصدرا دربارۀ مهم



  ٢٣   دربارۀ تصدیق منطقیبازخوانی و تحلیل دیدگاه مالصدرا  

 .اختصاص یافته است
  

  های ارائۀ شده دربارۀ تصدیق، پیش از مالصدراترین دیدگاهمهم. ۱

دانان پیش از صدرالمتألهین، شش نگرش مختلف را در توان در میان انظار منطقمی

  : تبیین حقیقت تصدیق مشاهده کرد

تصوری است که «در نگرش نخست، تصدیق منطقی، همان قضیه است، یعنی . ۱

دانی است که چنین تبیینی از ارسطو، نخستین منطق. »مستلزم صدق و کذب است

  . تصدیق ارائه کرده است

را به همراه [صدق و کذب ] کهاین[است بدون در نفس معقول  گاهی شئ

 یکی از این دو امر ] طوریبه[، گاهی نیز شئ معقول است ]داشته باشد
ً
که ضرورتا

 ].۹۹، ص۱ج ،٥[ با آن همراه است) صدق و کذب(

توان در قضیه است، می) ایجاب و سلب(های حکم از آنجا که صدق و کذب از ویژگی

خواجه . را به همراه دارد) ایجاب و سلب(ت که حکم علم تصدیقی، تصوری اس«گفت 

، ۱، ج۱٦؛ ۳، ص۱٦[دارد نصیرالدین طوسی نیز در برخی آثارش، چنین نگرشی 

  ].۱۲ص

این . در نگرش دوم، تصدیق منطقی همان اذعان به مطابقت قضیه با واقع است. ۲

ورای خود  اذعان نفسانی دارای هویت ادراکی است، یعنی نوعی صورت ذهنی است و از

دست آورد به المنطقیاتهای فارابی در توان از عبارتاین دیدگاه را می. کندحکایت می

  ]. ۲٦٦، ص۱، ج۱۹[

تصور قضیه است که اذعان به مطابقت با واقع را به همراه  تصدیْق سینا، از نظر ابن. ۳

نگرش فارابی، سینا با دیدگاه فارابی از این جهت متفاوت است که در دیدگاه ابن. دارد

است که به قضیه تعلق ) اذعان نفسانی(شود، همان تصدیقی که در منطق از آن یاد می

سینا، تصدیق منطقی همان اذعان نفسانی نیست، گیرد در حالی که در دیدگاه ابنمی

این تفاوت از این نکته ناشی . بلکه تصوری است که اذعان نفسانی را به همراه دارد

داند؛ از ـ اذعان نفسانی را فاقد حیثیت ادراکی می ر خالف فارابیشود که او ـ ب می

رو است که او، نه خوِد اذعان نفسانی، بلکه تصوری که مستلزم این اذعان است را همین

، ۳، ج۲؛ ۹، ص۳[کند به عنوان تصدیق منطقی و قسمی از اقسام علم معرفی می

  ].٥۳ص
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دیدگاه او همانند . صدیق منطقی استنگرش چهارم، دیدگاه فخر رازی دربارۀ ت. ٤

دیدگاه نخست است، یعنی از نظر او تصدیق منطقی، تصوری است که حکم ایجابی یا 

به همراه دارد؛ با این تفاوت که از ـ به عنوان فعل نفس و یک هویت غیر ادراکی ـ سلبی را 

) گانهت سهتصورا(و سایر اجزاء قضیه ) ایجابی یا سلبی(نظر او، تصدیق مرکب از حکم 

، این در حالی که در نگرش نخست، ]۷، ص۸: ؛ همچنین نک٤۳، ص۱، ج۷[است 

 شرط تصدیق مرکب نیست و همراهی حکم ایجابی یا سلبی با تصورات سه
ً
گانه، صرفا

  .تصدیق است

در نگرش پنجم، تصدیق حکم ایجابی یا سلبی و به عبارت دیگر همان ایقاع و . ٥

 از از آنجا که ا. انتزاع است
ً
ین حکْم فعل نفس است، تصدیق هویت ادراکی ندارد و مجازا

این دیدگاه به سهروردی ـ و به دنبال او برخی شارحان آثارش . شوداقسام علم شمرده می

از ]. ۱۱- ۱٠، صص٤؛ ٤٠، ص۱۳؛ ٤۱، ص۱، ج۱۳؛ ٦۲٤-٦۲۳، صص۱۲[ـ تعلق دارد 

نگرشی را استفاده کرد  توان چنینهای خواجه نصیر الدین طوسی نیز میبرخی عبارت

  ].٦، ص۱۸[

، نگرشی را مطرح کرده که پیش شرح مطالعو  شرح شمسیهدر قطب الدین رازی، . ٦

اذعان «تصور دو طرف قضیه است که  تصدیقدر این نگرش، . از او سابقه نداشته است

را ـ به عنوان امر متحد کنندۀ موضوع و محمول ـ به همراه » ادراکی به مطابقت قضیه

اذعان نفسانی به مطابقت «و » حکم ایجابی و سلبی«در این نگرش، حکم به معنای  .دارد

این . انددو امر متقابل نیستند، بلکه دو جنبه یا دو تعبیر از یک واقعیت» یا عدم مطابقت

؛ نفس پس از تصور شودهویتی ادراکی دارد و از افعال نفس محسوب نمیواقعیت واحد، 

ت حکمیه، به ادراک مطابقت یا عدم مطابقت این نسبت با واقع موضوع، محمول و نسب

شود و شود؛ در اثر این ادراک، محمول بر موضوع ـ یا تالی بر مقدم ـ مترتب مینائل می

، »ایجاب و سلب«یا همان » ایقاع و انتزاع«بنابراین، تعبیر . گرددقضیه تشکیل می

مطابقت نسبت است، نه امری دیگر در تعبیری دیگر از همین ادراک مطابقت یا عدم 

  ].۷۱- ۷٠، صص٦؛ ۸، ص۱٠؛ ٦۷- ٦٦، ص۱۱[مقابل آن 

پیش از بازخوانی دیدگاه مالصدرا دربارۀ تصدیق منطقی بر اساس نظریۀ اصالت 

دانان پیشین، الزم است تا گانۀ منطقهای ششوجود و بررسی نحوۀ مواجهۀ او با نگرش

  .ر وتصدیق را تبیین کنیمدو رویکرد متفاوت او در مسألۀ تصو
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  مالصدرا در مسألۀ تصور و تصدیق» وجودی«و » ماهوی«دو رویکرد . ۲

دهد که او دیدگاه خود را های مالصدرا در مسألۀ تصور و تصدیق نشان میواکاوی عبارت

یک رویکرد بر اساس مبانی جمهور : با دو رویکرد متفاوت و در دو سطح مطرح کرده است

و رویکرد دیگر بر اساس نظریۀ اصالت وجود و مطابق با مبانی ) ماهویرویکرد (حکما 

در رویکرد ماهوی، تصور و تصدیق، دو نوع عرضی از ). رویکرد وجودی(فلسفی خاص او 

اند که همانند قدرت، اراده، شهوت، غضب، حزن و خوف، عارض جنس کیف نفسانی

؛ ]۳۱٠- ۳٠۹، صص۲۲[آورند یشوند و حالتی نفسانی را برای نفس به همراه منفس می

اند که در عین بساطت اما در رویکرد وجودی، تصور و تصدیق، دو نحوۀ وجود ذهنی

، ۲۲[شوند وجودی، معلومات ماهوی در آنها مندمج و مستهلک شده، در ذهن حاضر می

های تصور و تصدیق در رویکرد وجودی، مندرج نشدن آنها در از جمله ویژگی]. ۳۱٠ص

شود تا تصور و تصدیق، به عنوان دو نحوۀ وجود این نکته موجب می. وی استمقوالت ماه

  :شان قابل تعریف نباشندبرای علم، به لحاظ وجودی بودن

ضرٌب من (ای از وجود طور که گذشت، هر یک از تصور و تصدیق گونههمان

گانه نیست؛ زیرا این مقوالت، یک از مقوالت دههستند و وجود، هیچ) الوجود

های عالی برای ماهیاتی هستند که جنس و فصل دارند؛ در حالی که نسج

، ۲۲... [حد و رسم نیز ندارد ] در نتیجه[وجود، نه جنس دارد و نه فصل؛ 

  ].۳۱٥ص

سازد که تصور و این نکته، رویکرد وجودی صدرالمتألهین را با این پرسش مواجه می

 
ً
اند با علم حضوری و شهود قابل درک تصدیق به عنوان دو امر وجودی و غیر ماهوی، صرفا

؛ در این صورت، چگونه در علم منطق و امکان علم حصولی به حقیقت آنها فراهم نیست

توان به نحو حصولی از آنها بحث کرد و از این مباحث در سایر مسائل منطق نیز بهره می

ۀ اصالت در پاسخ به این سؤال باید گفت که بر اساس تفسیر برگزیده از نظریجست؟ 

مالصدرا، ماهیت به عنوان ویژگی وجود، در واقعیت خارجی به صورت یک امر  ١وجود

طور که جنس به عنوان یک امر المتحصل در فصل مندمج ـ همانالمتحصل حاضر است 

حیثیت ماهوی ـ برخالف حیثیت  ٢.کندو چیستی وجود را بیان می و مستهلک است ـ

                                                                                                                                            
کـه » نحوۀ موجودیت ماهیت در فلسـفۀ صـدرالمتألهین«ای با عنوان نگارنده دیدگاه برگزیده را در مقاله .١

  .به چاپ رسیده، بیان کرده است) ۹۳پاییز و زمستان ( حکمت صدراییدر مجلۀ 

اتحادیة ال تعلقیة و االتحاد ال یتصور بین شیئین متحصلین بل إنما ... قد دریت أن نسبة الوجود إلی الماهیة « .٢

  ].۱٠٠، ص۱، ج۲٠[» ...یتصور بین متحصل و المتحصل کما بین الجنس و الفصل بما هما جنس و فصل 
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تواند توسط عقل ادراک ویژگی برخوردار است که میتشخص و خارجیت وجود ـ از این 

در این صورت ادراک ماهیت، نوعی ادراک  .شده، در قالب علم حصولی به ذهن وارد شود

 گیردای که از دریچۀ ماهیت صورت می»وجهمن«آید، لکن ادراک حساب میوجود به

  ].۲٠٦، ص۲٤[

صفت ] ک محمولبه عنوان ی[موجودیت ماهیت به این نحو نیست که وجود 

توسط عقل ادراک ] ماهیت فانی در وجود[آن باشد، بلکه به این نحو است که 

طور که بارها بیان شده است، بنابراین همان. گرددشود و با وجود متحد می می

شود ماهیت چه که فهم میگیرد وجود است و آنچه که مورد شهود قرار میآن

  ].۳٠، ص۲۱؛ ۳٤۸، ص۱ج ،۲٠[است 

 است؛ متفاوتآن  تشخص و خارجیت حیثیتاز  وجود ادراک با ،»وجهمن« دراکا این

 از »وجه من« ادراک. شوند مشاهده حضوری علم طریق از باید تنها هاحیثیت این که چرا

  ماهیت، دریچۀ
ً
با توجه به همین نکته است . دهدمی نشان را وجود چیستی و تعین صرفا

: کندحیثیت تصور و تصدیق را از یکدیگر منفک میکه صدرالمتألهین به صراحت دو 

حیثیت وجود آنها قابل شناخت حصولی و بحث . حیثیت وجود آنها و حیثیت ماهیت آنها

منطقی نیست؛ اما حیثیت ماهوی آنها که قابل حصول در قالب فهم است، این قابلیت را 

  :دارد تا موضوع مباحث منطقی قرار گیرد

یعنی تصور و [آن دو ] حق چنین است که[اگر در جستجوی حقیقتی، 

وسیلۀ آنها به] یعنی ماهیات[دو نحوۀ وجود ذهنی هستند که معلومات ] تصدیق

یعنی امور (از قبیل معلومات ] و ماهیت آنها[شوند؛ اما مفهوم در ذهن موجود می

دانان در صناعت خود دربارۀ آنها و معقوالت ثانیه هستند که منطق) قابل درک

باشند؛ ) امر وجودی و نحوۀ وجود ذهنی(که از قبیل علوم کنند، نه اینیبحث م

تعریف آنها ممکن نخواهد بود ) یعنی در حیثیت وجود(چرا که در این صورت 

  ].۳۱٠، ص۲۲[

در ] یعنی حیثیتی از تصور و تصدیق که قابل فهم است[مفهوم تصور و تصدیق 

اند؛ نه در زمرۀ علوم که از کلی ]ماهوی و[زمرۀ معلومات قرار دارند که اموری 

را به ) تصور و تصدیق(توان آن دو از همین حیثیت است که می. های وجودندگونه

  ].۳۱٥، ص۲۲[طریقۀ حد یا رسم تعریف کرد 

شود، بلکه به بنابراین در رویکرد وجودی، حیثیت ماهوی تصور و تصدیق حذف نمی
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ور و تصدیق، زمینۀ علم حصولی به عنوان یک حیثیت المتحصل و مندمج در وجود تص

به عبارت دیگر، حیثیت . کندهای منطقی دربارۀ آنها را فراهم میتصور و تصدیق و بحث

دانان پیش از طور که در رویکرد ماهوی و مباحث منطقماهوِی تصور و تصدیق، همان

این  با توجه به. مالصدرا مطرح بوده است، در رویکرد وجودی مالصدرا نیز مطرح است

های توان گفت حیثیت ماهوی تصور وتصدیق، نقطۀ تالقی و مواجهۀ بحثنکته می

این نقطۀ تالقی و اشتراک سبب شده است . دانان پیشین استمالصدرا با مباحث منطق

تا صدرالمتألهین در بیشتر موارد، دیدگاه خود دربارۀ تصور و تصدیق را با همان مبانی، 

طوری که بر اساس مبانی ان پیشین بیان کند، بهداناصطالحات و اسلوب منطق

ای جز این نداشته تا دانان پیشین نیز قابل پذیرش است؛ هرچند در مواردی چاره منطق

 در رویکرد وجودی و بر اساس دیدگاه ویژۀ خود در مسألۀ اصالت وجود 
ً
مطالب را منحصرا

 .مطرح نماید
 
  نان پیشین دربارۀ تصدیقدانگاه انتقادی مالصدرا به دیدگاه منطق. ۳

ای را دربارۀ تقسیم علم به تصور و تصدیق ، مقدمهرسالۀ تصور و تصدیقمالصدرا در طلیعۀ 

تقسیم : دانان پیشین استگاه او در نقد دیدگاه منطقکند که تکیهو شرایط آن بیان می

ام هر تا با انضم) مقسم(عبارت است از ضمیمه کردن قیدهای مختلف به امر واحد مبهم 

از جمله شروط تقسیم، این است که مقسم باید شیئی واحد . قید، قسمی جدید پدید آید

 هنگامی که می
ً
مقصود از » کلمه یا اسم است، یا فعل است و یا حرف«: گوییمباشد؛ مثال

همۀ اقسام را دربر  کلمه، کلمۀ واحد است نه کلمات متعدد؛ در غیر این صورت، تقسیم

اردی نظیر مجموع اسم و فعل یا مجموع اسم و حرف، خواهند نخواهد گرفت و مو

در مواردی که این وحدت، وحدت . توانست به عنوان اقسام دیگر به تقسیم ضمیمه شوند

معنای جنسی، و جزء دیگر، ) مقسم(طبیعی باشد، الزم است تا یکی از دو جزء تقسیم 

ی ـ به تصور و تصدیق، تقسیم بنابراین تقسیم علم ـ به عنوان یک کیف نفسان. فصل باشد

  ].۳۱٠- ۳٠۹، صص۲۲[معنای جنسی علم به دو نوع بسیط است 

گانۀ های ششصدرالمتألهین با استفاده از مقدمۀ فوق، پنج نگرش از نگرش

. گزیندکند و در نهایت یکی را به عنوان نظریۀ صحیح برمیدانان پیشین را نقد می منطق

، نخستین دیدگاهی است که )گانههای ششنگرش نگرش چهارم از(دیدگاه فخر رازی 

صدرالمتألهین آن را نقد کرده است؛ رازی تصدیق را امری مرکب دانسته است در حالی 

چه بر مبنای اصالت وجودی  دانانکه با توجه به مقدمۀ فوق، چه بر مبنای جمهور منطق
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  :صدرالمتألهین، تصدیق امری بسیط است

، تصور و تصدیق امری ]یکرد وجودی و ماهوییعنی رو[بنا بر هر دو وجه 

رو است که تصور و تصدیق دو نحوۀ وجودند و هر اما وجه نخست از این: اندبسیط

رو است که تصور و تصدیق دو نوع از اما وجه دوم از آن... وجودی نیز بسیط است 

 ]و چون بنا بر این وجه، علم عرض و امر بسیط است،[اند؛ علم) ماهیت(مفهوم 

اند، مندرج] علم[دو نوع بسیط هستند که در معنای جنسی ] نیز[تصور و تصدیق 

، ۲۲[رنگ ] ماهیت عرضی و بسیط[همانند اندراج سیاهی و سفیدی در 

  ].۳۱٠ص

گفته، مورد انتقاد صدرالمتألهین قرار گرفته، دیدگاه دیگری که با توجه به مقدمۀ پیش

نگرش (داند می) حکم ایجابی یا سلبی( دیدگاهی است که تصدیق را یک فعل نفسانی

؛ چرا که بر اساس این نگرش، تصدیق حیثیت ادراکی )گانههای ششپنجم از نگرش

  . شودندارد و در مقسم علم مندرج نمی

های های اول، سوم و ششم از نگرشمالصدرا با عنایت به مقدمۀ مذکور، نگرش

داند که می تصور دو طرف قضیهرا ، تصدیق نخستنگرش . کندگانه را نیز نقد می شش

سلبی را به همراه دارد؛ در نگرش سوم، تصدیق تصور قضیه است که  حکم ایجابی یا

اذعان به مطابقت با واقع را ـ به عنوان یک امر غیر ادراکی ـ به همراه دارد؛ در نگرش 

ـ به  را» اذعان ادراکی به مطابقت قضیه«ششم نیز تصدیق، تصور دو طرف قضیه است که 

طور که در تبیین مقدمۀ همان. عنوان امر متحد کنندۀ موضوع و محمول ـ به همراه دارد

صدرا بیان شد، مقسم در تقسیم علم به تصور و تصدیق، معنای جنسی علم است و هر 

در انواع بسیط، جنس و . شوندیک از دو قسم تصور و تصدیق، نوع بسیط آن محسوب می

آیند؛ یعنی عقل از واقعیت واحد، یک معنای دست مید بهفصل از تحلیل واقعیت واح

شود این ویژگی موجب می. کندجنسی مشترک و یک ویژگی فصلی مختص را انتزاع می

در ) حکم ایجابی و سلبی یا اذعان نفسانی(و فصل ) معنای جنسی تصور(تا معیت جنس 

جی؛ در حالی که در تعریف تصور و تصدیق، همراهی و معیت تحلیلی باشد نه معیت خار

سه نگرش یاد شده، جنس و فصل با یکدیگر معیت خارجی دارند؛ همراهی تصور دو 

» اذعان ادراکی به مطابقت«و ) در نگرش نخست(» سلبی حکم ایجابی یا« با طرف قضیه

و نیز معیت قضیه ـ که یک معنای تصوری است ـ با اذعان به مطابقت ) در نگرش ششم(

و همراهی دو موجودی است که در موطن نفس انسانی به یکدیگر  معیت) در نگرش سوم(
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  : شوند و با صرف نظر از تحلیل ذهن، با یکدیگر تغایر خارجی دارندضمیمه می

علم یا تصور صرف است و یا تصوری که حکم را به «این گفتۀ محققین که 

اه هستند، به این معنا نیست که هر یک از دو امری که با یکدیگر همر » همراه دارد

دانان منطق(جا که آنها از آن... وجودی مغایر با وجود امر دیگر داشته باشد 

گانه محقق بر این عقیده بودند که تصدیق بدون تحقق تصورهای سه) پیشین

شود، توهم کردند که مقصود از تصوری که در ماهیت تصدیق معتبر است، نمی

است؛ در حالی که این معیت، ] یا اذعان[همان تصورهایی است که مباین با حکم 

 در تحلیل ذهن میان جنس و فصل تصدیق 
ً
بنابراین آن دو به وجود ... است صرفا

  ].۳۱۲، ص۲۲[واحد موجودند، پس وجود یکی است و معنا دو تا 

 
  حقیقت تصدیق از دیدگاه مالصدرا . ٤

-دانان پیشین، میگانۀ منطقهای ششبا توجه به نقد مالصدرا به پنچ نگرش از نگرش
) نگرش دوم(توان دریافت که دیدگاه او دربارۀ حقیقت تصدیق، همان دیدگاه فارابی 

کوشد تا صدرا میمال. اعتقاد به مطابقت قضیه با واقع است در این دیدگاه، تصدیق. است

دانان پیشین ـ یعنی بساطت و معیت تحلیلی با تکیه بر نکتۀ محوری نقد دیدگاه منطق

  .جنس و فصل ـ دیدگاه برگزیدۀ خود را تبیین کند

 
  تعریف مالصدرا از تصدیق منطقی. ٤ -۱

یز ن» حکم«ـ که از آن به » اذعان به مطابقت قضیه با واقع«در تعریف برگزیدۀ مالصدرا، 

از طرف دیگر تصدیق از اقسام علم است و . است» تصدیق«تعبیر شده است ـ جزء فصلی 

باید به نحوی در آن گنجانده شود که با بساطت تصدیق سازگار » تصور«معنای جنسی 

خوْد یک هویت » اذعان نفسانی«شود که این مطلوب از این طریق حاصل می. باشد

ک موجود نفسانی خواهد بود که از ورای خود ادراکی باشد؛ در این صورت، تصدیق ی

، قابل )حکم(کند و در ذهن به دو حیثیت صورت ذهنی و اذعان نفسانی حکایت می

  :تحلیل خواهد بود

از حیث جعل و وجود ) معنای جنسی تصور(حق این است که مفهوم تصور 

تصدیق است، » تعریف حدی«عین تصدیق است و از حیث ماهیت، داخل در 

  ].۳۱٠، ص۲۲[داخل بودن جنس در ماهیت نوع بسیط  همانند
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تصدیق، تصوری است که «: توان چنین گفت کهبنابراین در تعریف حدی تصدیق می

آن  ١در مقام تحقق و وجود، عین اذعان نفسانی است و در مقام تحلیل ذهنی مستلزم

  : »اذعان

از جنِس است که » ادراک اذعانی«وجود، همان حکم یعنی ] مقام[تصدیق در 

  ].۳۲٤، ص۲۲... [ترکیب شده است » حکم بودن«و فصِل » ادراک«

حصول صورت شئ در عقل ـ که همان : حق این است که در تقسیم علم گفته شود

است و یا  ٢)اذعان نفسانی(عین حکم ] در مقام وجود[علم است ـ یا تصوری است که 

یا تصوری است ] نیصورت ذه[توان گفت همچنین می. تصوری است که چنین نیست

است و یا تصوری است که ) اذعانی نفسانی(مستلزم حکم ] در مقام تحلیل ذهنی[که 

» تصور«نخست نامی جز ] تصور[شود و نامیده می» تصدیق«تصور دوم . چنین نیست

طور این معیت و همراهی در تحلیل ذهنی بین جنس و فصل شئ است، همان... ندارد 

مراد ... است » انسان همان حیوان همراه با ناطق«: شودته میگف] در تعریف انسان[که 

این است که ذهن هنگام تحلیل انسان و مالحظۀ ] در این تعریف[از معیت حیوان و ناطق 

کند که یکی از آن دو مبهم، و دیگری معَین و محِصل آن، دو معنا را اعتبار می» حد«

طور هم جملۀ همین... واحد موجودند به وجود ] معنا[هر دو ] اما[معنای مبهم است؛ 

تصوری است که عین حکم «به معنای » است) اذعان(تصدیق، تصور همراه با حکم «

  ]. ۳۱۲، ص۲۲[» است) اذعان(

در این . تصدیق را نیز بیان کرده است» رسم«مالصدرا عالوه بر تعریف حدی فوق، 

یا به تعبیر » )و انتزاعایقاع (مجموعۀ ادراک و حکم «تعریف، تصدیق عبارت است از 

در این تعریف، . »است) به معنای ایقاع و انتزاع(حکم  ٣تصوری که مستلزم«تر، روشن

مقصود از تصور، همان معنای جنسی تصور ـ یعنی حیثیت ادراکی اذعان نفسانی ـ است 

است که فعلی از افعال نفس و فاقد حیثیت » حکم ایجابی یا سلبی«و مقصود از حکم، 

                                                                                                                                            
  .»استلزام خارجی«است، نه » استلزام تحلیلی«در این عبارت، » استلزام«مقصود از  ١.

در تعریف حدی تصدیق را بـه اذعـان نفسـانی تفسـیر کـرده » حکم«، واژۀ قبل صدرالمتألهین در عبارت .٢

اسـتفاده » اذعـان نفسـانی«، از واژۀ »حکم«رو، در ترجمۀ عبارت مالصدرا، در توضیح واژۀ است؛ از این

  .شده است
اسـت، نـه » اسـتلزام خـارجی«در عبارت مورد نظر، » استلزام«در ادامه روشن خواهد شد که مقصود از  .٣

  .»استلزام تحلیلی«
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این فعل نفسانی از عوارض و لوازم ادراک تصدیقی است که با اذعان . است ادراکی

توان این الزم خارجی، فصل حقیقی تصدیق نیست، اما می. نفسانی تغایر خارجی دارد

  :وسیلۀ آن به فصل حقیقی اشاره کردبه

] به معنای ایقاع و انتزاع[توان چنین اختیار کرد که تصدیق، ادراک و حکم می

منزلۀ فصل است؛ چرا که گاهی از لوازم شئ، به حکم، به] این تعریف[در . ..است 

که هر دو از امر انفعالی » ناطق«و » حساس«شود؛ مانند فصل آن تعبیر می

شود، در حالی که فصل هستند، اما گاهی از آنها به عنوان فصل جوهر تعبیر می

نیز از ] ق از طریق رسمیعنی تعریف تصدی[در اینجا ... جوهر، باید جوهر باشد 

فصل علم، به حکم یعنی ایقاع و انتزاع تعبیر شده است که از لوازم علم تصدیقی 

بنابراین صحیح است تا این الزم را عنوان برای امر بسیطی قرار داد که ... هستند 

 ].۳۲٤، ص۲۲... [فصل حقیقی تصدیق است 
 
  مالصدرااذعان نفسانی در نگرش » هویت ادراکی«. ٤ -۲

تواند مقبول باشد که بتواند دیدگاه صدرالمتألهین دربارۀ حقیقت تصدیق، در صورتی می

را تبیین کند؛ تنها در این صورت است که تصدیق به » اذعان نفسانی«حیثیت ادراکی 

و اذعان ) جنس(عنوان یک نوع بسیط از ادراک، قابل تحلیل به دو حیثیت ادراک 

این، تبیین دیدگاه صدرالمتألهین دربارۀ حقیقت تصدیق در بنابر . است) فصل(نفسانی 

تواند هویت ادراکی اذعان نفسانی را تبیین گرو پاسخ به این پرسش است که او چگونه می

  .کند

پیش از صدرالمتألهین، قطب الدین رازی در صدد تبیین هویت ادراکی اذعان نفسانی 

، حکم شرح مطالعو  رسالۀ شمسیه شرحبیان شد که او در ) ۱(در بند . برآمده است

از نظر او این واقعیت . ایجابی یا سلبی و اذعان نفسانی را واقعیتی واحد دانسته است

در عین حال، همو در . واحد، فعل نفس نیست؛ بلکه صورت ادراکی و از مقولۀ کیف است

علی از خالف این مطلب را مشی کرده و حکم ایجابی یا سلبی را ف رسالۀ تصور و تصدیق

  :افعال نفس دانسته است که واقعیتی مجزا از اذعان نفسانی دارد

ایجابی یا [که تصدیق همان حکم کند بر ایناز جمله اموری که داللت می

هنگامی : است] استدالل[است، این ] نفسانی[عین اذعان ] بلکه[نیست ] سلبی

 می
ً
، شکی در این »ستتر از جزء اکل بزرگ«و » عالم حادث است«گوییم که مثال

در هر یک از این دو قضیه وجود ) حکم ایجابی(نیست که انتساب و ایقاع نسبت 
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حصول این انتساب محتاج به کسب نیست؛ زیرا انتساب و حکم فعل نفس . دارد

تصدیق ] در حالی که... [شود است و فعل نفس با مشیت نفس محقق می

ست و انتساب نیز کسبی دوم بدیهی ا] تصدیق قضیۀ[اول کسبی و ] قضیۀ[

، ۹... [روشن شد که تصدیق امری غیر از انتساب است ] این مطلب[پس . نیست

  ].۱۱٦-۱۱٥صص

در این عبارت، قطب الدین رازی حکم ایجابی یا سلبی را فعلی از افعال نفس و دارای 

هویتی غیرادراکی دانسته و در نقطۀ مقابل، اذعان نفسانی را واقعیتی مغایر و دارای 

عالوه بر این، او استداللی متقن بر این مدعا اقامه کرده که . حیثیت ادراکی دانسته است

حکم ایجابی «یعنی این دیدگاه که (الزمۀ آن نفی دیدگاه مطرح شده در آثار دیگر او است 

دو جنبه یا دو تعبیر از یک » اذعان نفسانی به مطابقت یا عدم مطابقت«و » و سلبی

بر سخن  رسالۀ تصور و تصدیقتوان چنین گفت که سخن او در رو، میاین؛ از )اندواقعیت

  . ترجیح دارد شرح مطالعو  شرح رسالۀ شمسیهدیگر او در در 

را  شرح مطالعو  شرح رسالۀ شمسیهصدرالمتألهین دیدگاه قطب الدین رازی در 

قاع و و در موارد متعدد بیان کرده است که ای ]۳۲٥- ۳۲٤، صص۲۲: نک[پذیرد  نمی

و مغایر با اذعان  ]، تعلیقۀ مالصدرا٥۳ص، ۱٥؛ ۳۱۳، ص۲۲[انتزاع از افعال نفس 

او بر این باور است که اذعان نفسانی نوعی صورت ذهنی و ]. ۳۲٤، ص۲۲[اند نفسانی

طور که بیان شد، تبیین او از حقیقت تصدیق و دارای هویت ادراکی است؛ زیرا همان

و فصل آن، بدون پذیرفتن هویت ادراکی اذعان ترسیم معیت تحلیلی میان جنس 

ـ که ذکرشان  های مالصدراعالوه بر این، برخی عبارت. نفسانی، قابل تصور نیست

اما او چگونه هویت ادراکی . دهدخواهد آمد ـ باور او به هویت ادراکی اذعان را نشان می

دهد که او کمتر یهای صدرالمتألهین نشان منفس را تبیین کرده است؟ کاوش در عبارت

توان گفت که به طور کلی از آن غافل به تبیین این امر مهم همت گماشته است، اما نمی

های مختصری که رو، برای پاسخ به این پرسش، در کنار توجه به عبارتبوده است؛ از این

های توان از آنها استفاده کرد، باید از مبانی و دیدگاهاند و در این زمینه میدر دسترس

برای دستیابی به تبیین . مرتبط او استفاده کرد و تا حد امکان، تبیین او را تکمیل نمود

  :مالصدرا از هویت ادراکی اذعان نفسانی، باید به نکات زیر توجه داشت

  :داندصدرالمتألهین اذعان نفسانی را فعلی از افعال نفس می. ۱

ـ اما نه از مقولۀ فعل  اگر گفته شود اذعان و حکم، نوعی از تأثیر هستند
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صواب دور ] طریق[از ] چنین سخنی[انفعال است ـ ] مقولۀ[تجددی که مقابل 

  ].۳۲٥، ص۲۲[نیست 

  ].۳۱۳، ص۲۲[اذعان و حکم و اقرار، فعل نفس است 

  :در عین حال او اذعان نفسانی را صورت ذهنی نیز دانسته است. ۲

های اشیاء و تصور ماهیتشود یا حق این است که اثری که در ذهن حاصل می

الف ب است ] قضیۀ[«است که ] ذهنی[های آنها است و یا این صورت مفهوم

. در واقع مطابق باشد و یا مطابق نباشد] این صورت[؛ چه »مطابق با واقع است

  ].۳۳٠، ص۲۲... [اولی همان تصور است و دومی همان تصدیق و اذعان 

عل نفس بودن و صورت ذهنی بودن اذعان را با در برخی موارد نیز صدرالمتألهین ف. ۳

  :تعبیر کرده است» ادراک اذعانی«یکدیگر جمع کرده و از اذعان نفسانی به 

و این  ...است » ادراک اذعانی«یعنی  »حکم«وجود، همان ] مقام[تصدیق در 

یعنی غیر از [غیر از حکمی است که فعلی از افعال نفس است ] ادراک اذعانی[

  ].۳۲٤، ص۲۲] [و سلبی استحکم ایجابی 

دهد که در مورد اذعان نفس، نشان می» ادراک اذعانی«و » حکم«کارگیری دو تعبیر به

در عین حال که فعل نفس » اذعان به مطابقت یا عدم مطابقت قضیه با واقع«در نظر او 

  . است، یک هویت ادراکی نیز هست

ن اذعان ادراکی را ـ که خود فعل در عبارتی که در نکتۀ قبل نقل شد، صدرالمتألهی. ٤

نفس است ـ غیر از حکم ایجابی و سلبی ـ که فعلی دیگر از افعال نفس است ـ دانسته 

است؛ بنابراین در فرآیند تصدیق، با دو فعل نفس مواجه هستیم، یکی اذعان نفس و 

  .گیرددیگری حکم ایجابی یا سلبی که اذعان به آن تعلق می

اند داستانپیش از صدرالمتألهین در این مطلب با یکدیگر هم دانانحکما و منطق. ٥

در واقع یکی از . تواند صورت ادراکی باشد و از ورای خود حکایت کندکه فعل نفس، نمی

ترین عوامل اختالف پیشینیان در تبیین حقیقت تصدیق و خارج بودن اذعان مهم

جمع شدن دو حیثیت صورت «بنابراین . نفسانی از مقسم علم، همین نکته بوده است

ترین رکن نظریۀ مالصدرا است که در اذعان نفسانی، مهم» ادراکی بودن و فعل نفس بودن

توان به دو تبیین ها و مبانی فلسفی مالصدرا، میبا توجه به عبارت. باید تبیین شود

  .مختلف از این رکن مهم دست یافت
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  تبیین نخست از حیثیت ادراکی اذعان نفسانی) الف

های مختلف تبیین نخست به صدرالمتألهین اختصاص ندارد و مطلبی است که به صورت

در این تبیین، برای اذعان . نیز بیان شده است ١دانان پیشینهای منطقدر عبارت

نفسانی ـ و بلکه هر امر دیگری که در صحنۀ نفس موجود شود ـ دو حیثیت در نظر گرفته 

است و » دیت و حصول شئ برای نفس یا عقلموجو«حیثیت نخست، حیثیت : شودمی

حکم و اذعان نفسانی به لحاظ حیثیت . حیثت دیگر حیثیت ویژگی حکم و اذعان بودن

نخست، تصور است و به عنوان جنس تصدیق، جنبۀ ادراکی اذعان نفسانی را نشان 

  :آیدحساب میدهد؛ اما به لحاظ حیثیت دوم، فعل نفس است و فصل تصدیق به می

نیز به اعتبار مطلق حصولش در عقل، از تصورات است، و به اعتبار این حکم 

  ].۳۱۳، ص۲۲[نحوۀ خاص از حصول تصدیق است 

رسد که چنین تبیینی از هویت ادراکی اذعان، صحیح نیست؛ زیرا در این به نظر می

وجود «ـ که یکی از مصادیق وجود خارجی است ـ با » وجود فی الذهن«تبیین، بین 

وجود ذهنی . که تبیین کنندۀ حیثیت ادراکی شئ است ـ خلط شده است ـ» ذهنی

اثر است در حالی که وجود فی الذهن وجودی خارجی و دارای گر و بیوجودی حکایت

را » وجود فی الذهن«و » وجود ذهنی«مالصدرا . آیداثر است که در نفس انسان پدید می

  : نویسددر تبیین فرق آن دو می کرده،از یکدیگر تفکیک 

چنین این. بین موجود ذهنی و موجود فی الذهن اشتباه رخ داده است... 

چه در ذهن موجود شود، وجود آن ذهنی باشد؛ چرا که قدرت و نیست که هر آن

شود، از صفات نفس آنها هستند و شجاعت که در شخص قادر و شجاع موجود می

وجودی ذهنی ـ  نفس نیز ذهن است و صفت ذهن در ذهن موجود است؛ چنین

بنابراین قدرت . در مقابل وجود متأصل ـ نیست اگرچه در ذهن موجود است

 ،٤ج ،۲٠[شخص قادر و شجاعت شخص شجاع، با وجود اصیل در ذهن موجودند 

  ].۲٥۱ص

حصول «با توجه به این مطلب، در تبیین ذکر شده برای هویت ادراکی اذعان، حیثیت 

خارجی است که نفس را به صفتی نفسانی یک حیثیت » اذعان نفسانی برای نفس

گر هویت ادراکی اذعان نفسانی باشد؛ کند، نه یک حیثیت ذهنی تا تبیینمتصف می

                                                                                                                                            
  .۱٠۹-۱٠۸، صص۹؛ ٥۳، ص۱٥؛ ٤۱، ص۱، ج۱۳: نک .١
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  .توان قابل پذیرش باشدبنابراین چنین تبیینی نمی

  

  از حیثیت ادراکی اذعان نفسانی تبیین دوم) ب

و دیدگاه او در مسألۀ اتحاد  با استفاده از مبانی و اصول فلسفۀ اصالت وجودی مالصدرا

در نگاه . توان تبیین دیگری از هویت ادراکی اذعان نفسانی ارائه کردعالم و معلوم، می

هایی که در نتیجۀ جمهور حکما، نفس در مقام ذات، فاقد ادراک است و از طریق صورت

شود؛ بر این متصف می» عالمیت«کنند، به صفت فرایند تجرید در نفس حلول می

تواند صورت ادراکی را ایجاد کند و ساس، نفسی که در مقام ذات فاقد ادراک است، نمیا

داناِن پیش جمهور منطق. گری استفعل جوانحی او در حیطۀ نفس، فاقد ویژگی حکایت

از صدرالمتألهین با در نظر گرفتن این نکته، حکم ایجابی یا سلبی و نیز اذعان نفسانی به 

. اندقرار نداده) مقسم تصور و تصدیق(مصادیق علم حصولی عنوان فعل نفس را از 

و با  ١پذیرددانان را نمیصدرالمتألهین نگرش ارائه شده توسط جمهور حکما و منطق

استفاده از سه مبنای اصالت وجود، تشکیک وجود و حرکت جوهری نفس، نظریۀ اتحاد 

نفس برای اتصاف به وصف بر طبق این نظریه،  ٢.کندعلم، عالم و معلوم را ارائه می

های علمی کند و مادۀ صورت، در اثر حرکت جوهری، ارتقاء وجودی پیدا می»عالمیت«

طوری که در نهایت در مقام ذات، صور علمی را ـ به نحو وحدت و بساطت گیرد، بهقرار می

های علمی حاضر در مقام ذات را در مراتب تواند صورتنفس می ٣.ـ دارا خواهد بود

                                                                                                                                            
إنهم زعموا أن الجوهر المنفعل العقلي من اإلنسان الذي کان عقال و معقوال بالقوة مما یصادف الصـور « .١

لیة و یدرکها إدراکا عقلیا فنقول تلك القوة االنفعالیـة بمـا ذا أدرکـت الصـورة العقلیـة أ تـدرکها بـذاتها العق

المعراة عن الصور العقلیات فلیت شعري کیف یدرك ذات عاریة جاهلة غیر مسـتنیرة بنـور عقلـي صـورة 

لة العامیة العمیـاء کیـف تـدرك عقلیة نیرة في ذاتها معقولة صرفة فإن أدرکها بذاتها فالذات العاریة  الجاه

   و(صورة علمیة و العین العمیاء کیف تبصر و تری 
ّ
ْم َیْجَعِل الل

َ
هُ  هُ َمْن ل

َ
  ل

ً
ـورا

ُ
مـا ن

َ
ـهُ  ف

َ
ـو ِمـْن  ل

ُ
، ۳، ج۲٠[» )رن

  ].۳۱۸-۳۱۷صص
الذي یجب أن یعلم أوال قبل الخوض في دفع ما ذکره الشیخ في نفي االتحاد بین األمرین عامـا و بـین « .٢

أحدهما أن الوجود في کل شيء هـو األصـل فـي الموجودیـة و هـو مبـدأ . ل و المعقول خاصا أمرانالعاق

أال تـری أن  ؛شخصیته و منشأ ماهیته و أن الوجود مما یشتد و یضعف و یکمل و ینقص و الشخص هو هـو

بـدلت علیـه اإلنسان من مبدإ کونه جنینا بل نطفة إلی غایة کونه عاقال و معقـوال جـرت علیـه األطـوار و ت

  ]. ۳۲٤، ص۳، ج۲٠[ »النشآت مع بقاء نحو وجوده و شخصیته

ك کحصـول الـدار و األمـوال و األوالد لیس وجود الصور اإلدراکیة عقلیة کانت أو حسـیة للجـوهر المـدرِ « .٣

نعم حصول الصورة الجسـمانیة الطبیعیـة للمـادة التـي یسـتکمل بهـا و ... لصاحب الدار و المال و الولد 
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، ۲۳؛ ۲۸۷، ص۱، ج۲٠[تر متجلی کرده، به عنوان فعل نفسانی ایجاد کند ینپای

ـ در عین » ادراک اذعانی«های انشاء شده ـ از جمله ؛ در این شرایط، صورت)۲۲۱ص

بدین ترتیب، جمع . توانند از واقعیت خارجی حکایت کنندحال که فعل نفس هستند، می

در اذعان نفسانی ـ که » نفس بودنفعل «و » صورت ادراکی بودن«شدن دو حیثیت 

توان دریافت که چه بیان شد میاز آن. شودترین رکن نظریۀ مالصدرا است ـ تبیین می مهم

قرار گرفتن تصدیق به عنوان یکی از اقسام بسیط ادراک، مبتنی بر تبیین هویت ادراکی 

 با رویکرد وجودی صدرالمتأ
ً
لهین به حکم و اذعان نفسانی است و چنین چیزی صرفا

های اصالت وجود، تشکیک وجود، حرکت جوهری و اتحاد علم، عالم و پشتوانۀ نظریه

  . معلوم قابل تبیین است

  

  گیرینتیجه

بازخوانی دیدگاه مالصدرا در تبیین حقیقت تصدیق نشان داد که او که او دیدگاه خود را با 

در . و رویکرد وجودیرویکرد ماهوی : دو رویکرد متفاوت و در دو سطح مطرح کرده است

رویکرد وجودی، حیثیت ماهوی تصور و تصدیق حذف نشده است، بلکه به عنوان یک 

های حیثیت المتحصل و مندمج در وجود تصور و تصدیق، زمینۀ علم حصولی و بحث

این امر موجب شده تا حیثیت ماهوی . منطقی دربارۀ تصور و تصدیق را فراهم کرده است

با همان  نان مشاهده شود و در موارد قابل توجهی، دیدگاه صدرادر مباحث مالصدرا همچ

همچنین این نکته روشن . دانان پیشین بیان گرددمبانی، اصطالحات و اسلوب منطق

. گشت که دیدگاه مالصدرا دربارۀ حقیقت تصدیق منطقی، همان دیدگاه فارابی است

را به عنوان دیدگاه قابل پذیرش اگرچه صدرالمتألهین تا حد زیادی توانسته دیدگاه فارابی 

) اذعان نفسانی» هویت ادراکی«(ترین رکن دیدگاه مذکور تبیین کند، اما از تبیین مهم

                                                                                                                                            
ذاتا متحصلة أخری یشبه هذا الحصول اإلدراکي فکمـا لیسـت المـادة شـیئا مـن األشـیاء المعینـة یصیر 

بالفعل إال بالصور و لیس لحوق الصور بها لحوق موجود بموجود باالنتقال من أحد الجـانبین إلـی اآلخـر 

صـیرورتها  بل بأن یتحول المادة من مرتبة النقص في نفسها إلی مرتبة الکمال، فکذلك حال النفس فـي

عقال بالفعل بعد کونها عقال بالقوة و لیس لحوق الصورة العقلیة بها عند ما کانت قوة خیالیة بالفعل عقال 

بالقوة کلحوق موجود مبـاین لموجـود مبـاین کوجـود الفـرس لنـا أو کلحـوق عـرض لمعـروض جـوهري 

إال وجـود إضـافات ال مستغني القوام في وجوده عن ذلك العرض؛ إذ لیس الحاصل في تلك الحصـوالت 

یستکمل بها شيء و حصول الصورة اإلدراکیة للجـوهر الـدراك أقـوی فـي التحصـیل و التکمیـل لـه مـن 

  ].۳۲۱-۳۱۹، صص۳، ج۲٠[ »الصور الطبیعیة في تحصیل المادة و تنویعها



  ٣٧   دربارۀ تصدیق منطقیبازخوانی و تحلیل دیدگاه مالصدرا  

در نهایت مقالۀ حاضر با استفاده از مبانی و اصول فلسفۀ اصالت وجودی . بازمانده است

هویت ادراکی «و دیدگاه او در مسألۀ اتحاد عالم و معلوم، تبیین خردپسندی از  مالصدرا

تواند فعل نفس باشد و هم از ورای خود ارائه کرد که در آن، اذعان هم می» اذعان نفس

 در رویکرد وجودی صدرالمتألهین قابل ارائه است و منطق. حکایت کند
ً
- این تبیین صرفا

  .دانان پیشین، امکان استفاده از این تبیین را ندارند
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